
Αγαπθτοί γονείσ/κθδεμόνεσ 
 Όςοι ενδιαφζρεςτε για τθν εγγραφι του/των  παιδιοφ/ιών ςασ ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα φροντίςτε να 
κατακζςετε τθν αίτθςθ με τα δικαιολογθτικά ςτο ςχολείο το αργότερο μζχρι τισ 10 Ιουνίου. 
Η κατάκεςθ των δικαιολογθτικών και τθσ αίτθςθσ μπορεί να γίνει είτε θλεκτρονικά είτε δια ηώςθσ. 
Παρακαλοφμε να ςυμπλθρώνετε με προςοχι τα ςτοιχεία  που απαιτοφνται. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ  
 
α. Προχποκζςεισ εγγραφισ ςτο προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα  
Οι μακθτζσ/τριεσ  όλων των τάξεων, μποροφν να εγγράφονται ςτο προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα κατόπιν 
ςχετικισ αίτθςθσ-διλωςθσ των γονζων/κθδεμόνων τουσ ςυμπλθρώνοντασ το παρακάτω ζντυπο:  
 
https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk 
 
Ενδιάμεςθ αποχώρθςθ των μακθτών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τζλοσ τθσ 2θσ ώρασ του Ολοιμερου 
Προγράμματοσ (15:00), εφόςον κατατεκεί ςχετικι ενυπόγραφθ διλωςθ των γονζων/κθδεμόνων.  
το Ολοιμερο Πρόγραμμα δφνανται να εγγράφονται:  
1. Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων εργάηονται και οι δφο γονείσ/κθδεμόνεσ, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ 
του φορζα εργαςίασ τουσ ι κάρτα ανεργίασ, ςτθν περίπτωςθ που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφισ ςτο 
ολοιμερο δίνεται και ςτθν περίπτωςθ που προςκομίηεται βεβαίωςθ εργαςίασ από τον ζνα γονζα/κθδεμόνα ι 
κάρτα ανεργίασ από τον άλλο. Για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, αγρότεσ κτλ. αρκεί 
θ προςκόμιςθ πρόςφατθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα ι το πιο πρόςφατο ειδοποιθτιριο 
πλθρωμισ του τρζχοντοσ ζτουσ ακόμα και αν δεν ζχει εξοφλθκεί.  
2. Οι μακθτζσ/τριεσ, των οποίων οι γονείσ/κθδεμόνεσ ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ όπωσ,  
• πολφτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ με χρόνιεσ πακιςεισ/ενταγμζνοι ςε 
πρόγραμμα απεξάρτθςθσ/φυλακιςμζνοι,  

• πολίτεσ τρίτων χωρών που διαμζνουν ςε κζντρα ι ςε δομζσ φιλοξενίασ του ελλθνικοφ κράτουσ ι τθσ 
Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ και τα παιδιά τουσ φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ  
Π.Ε. με εγγραφι ςτο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμζνα ςτισ λειτουργοφςεσ Δ.Τ.Ε.Π.  

• Η εγγραφι των μακθτών/τριών που ανικουν ςε Ευάλωτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (Ρομά, προςφυγόπουλα) ςτο 
Ολοιμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίσ προχποκζςεισ.  
 
β. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μακθτών/τριών ςτο τμιμα Πρωινισ Ζώνθσ (7:00-8:00):  
το τμιμα αυτό δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μακθτζσ/τριεσ οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι/νεσ και φοιτοφν 

ςτο ολοιμερο πρόγραμμα.  

https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk

